Informatie zorglocatie Aarhoeve
Ter Aar

Cliëntenraad		
Dhr. J.H. v.d. Bos
		
Voorzitter
		 0172 - 60 32 71
Cliënt-		
Mevr. R. v.d. Vlugt
vertrouwenspersoon 0172 - 60 39 07

Adres

Aarhoeve

J.M. Halkesstraat 33
2461 RT Ter Aar
088 - 209 1000

info@wijdezorg.com
www.wijdezorg.com

Bibliotheek

Kapper

U kunt boeken lenen in de bibliotheekruimte.

Boodschappen(service)

De dagelijkse boodschappen kunnen worden verkregen
in de winkel in het restaurant.

Gastvrouw/administratie

Maandag t/m vrijdag			

kantoortijden

Huisartsen

Huisartsenpraktijk Langeraar
0172 - 60 21 39
Huisartsenpraktijk C.M. Thang
0172 - 60 33 33
Huisarstenpraktijk Ter Aar
0172 - 60 28 11
Huisartsenpraktijk D.A. Nijman
0172 - 53 81 01
Huisartsenpraktijk 		
A.G.H.M. van Vlaardingen-Kieven
0172 - 53 08 83
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk		
van Blooijs
0172 - 50 79 76
U bent volledig vrij in de keuze van een huisarts.

Kerkdienst

Zaterdag 				

15.30 uur

De kapster is iedere donderdag en vrijdag in de
Aarhoeve aanwezig.
U kunt een afspraak maken met kapster Linda van Tol.
Tel.nr. 071 - 501 23 10 of 06 -10 24 61 75.
Bewoners van de Aarhoeve kunnen een afspraak maken
via de administratie van de Aarhoeve.

Klein chemisch afval

De bewoners van de Aarhoeve kunnen klein chemisch
afval (bijv. lege batterijen) inleveren bij de gastvrouw.

Restaurant

U kunt een ruimte huren in de Aarhoeve voor het vieren
van een verjaardag, feestje of een andere gelegenheid.
U kunt een reservering maken via de medewerker van
het restaurant. Naast de huur van een ruimte kunt u ook
drankjes, hapjes en dergelijke laten verzorgen door de
Aarhoeve.

Telefoon, televisie en internet

De aansluitingen zijn standaard aanwezig in de
appartementen.

WIJdezorg locatie Aarhoeve biedt de volgende vormen van zorg:
Wonen met zorg
• Tijdelijk verblijf of logeren
• Permanent wonen met zorg en verpleging
• Verpleeghuiszorg psychogeriatrie

Thuis
•
•
•
•
•
•

24-uurszorg
Alarmservice
Huishoudelijke hulp
Verzorging
Verpleging
Volledig Pakket Thuis

Dagbesteding
• Ontmoetingscentrum
• Groepsbegeleiding
• Dagactiviteiten

Maaltijden

U kunt de warme maaltijd gebruiken in het restaurant of in
uw appartement in de Aarhoeve.

Pedicure

U kunt zelf een afspraak maken met de pedicure.
De pedicure komt bij u thuis.
Yvonne de Graaf				
0172 - 60 73 71
Kelly Mesman				
06 - 46 33 32 30
U bent geheel vrij in de keuze van een pedicure.

Extra
•
•
•
•
•

Individuele begeleiding, thuis of op locatie
Gezelschap
Thuisgemak
Persoonlijk vervoer en begeleiding
Ontspanning

Uitleen

U kunt bij ons een (kantel)rolstoel, duofiets en/of
rolstoelfiets lenen. U dient dit vooraf aan te vragen bij de
administratie.

